
проблеми фізичного виховання і спорту   № 11 / 2010

27

Формування авторитету батьків як вихователів
Довженко Т.О.

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди

Анотації:
Розкрито підходи до розуміння 
поняття авторитету батьків. 
Проаналізовано чинники і стан 
сформованості авторитету батьків. 
Визначено прогностичні тенденції 
методичної і науково-педагогічної 
розробки програми з формування 
батьківського авторитету. Показано 
напрямки взаємодії школи, родини, 
громадських організацій. Встанов-
лено, що нині частка батьків не ма-
ють цілісного відчуття задоволеності 
власною виховною діяльністю. За-
значено, що життєвий успіх визна-
чено у сімейному благополуччі та 
успішно обраній професії.

Довженко Т.А. Формирование автори-
тета родителей как воспитателей. Рас-
крыты подходы к пониманию понятия ав-
торитета родителей. Проанализированы 
факторы и состояние сформированности 
авторитета родителей. Определены про-
гностические тенденции методической и 
научно-педагогической разработки про-
граммы по формированию родительского 
авторитета. Показаны направления взаи-
модействия школы, семьи, общественных 
организаций. Установлено, что ныне часть 
родителей не имеют целостного ощущения 
удовлетворенности собственной воспита-
тельной деятельностью. Указано, что жиз-
ненный успех определен в семейном благо-
получии и успешно избранной профессии.

Dovzhenko T.A. Forming the author-
ity of parents as educators. Discov-
ered the approaches to the understand-
ing of a concept the authority of parents. 
Factors and state of formed of author-
ity of parents are analysed. Predicted 
tendencies of methodical and scientifi-
cally-pedagogical developments of the 
program on forming paternal authority 
are define. Directions of cooperation of 
school, monogynopaedium, public orga-
nizations are rotined. It is set that now 
part of parents have no integral feeling 
of satisfaction by an own educate activ-
ity. It is indicated that vital success is 
certain in domestic prosperity and suc-
cessfully select profession.
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Вступ.1

В умовах гуманістичної педагогіки, докорінних со-
ціокультурних перетворень, що відзначають характе-
ристики сьогодення, формується хибне уявлення про 
те, що в демократичних умовах, в ситуації визнання 
рівного права авторитет втрачає свою виховну апріор-
ність. Однак, буття людського суспільства доводить, 
що відсутність авторитету у будь-якій сфері життє-
діяльності суспільства і середовищі самореалізації 
особистості призводить до відсутності чітких цілей, 
ідейної основи діяльності, вчинків тощо.

Ще у працях знаних філософів – Платона, Аристо-
теля, у доктрині конфуціанства проглядається приро-
да авторитетних відносин. Перший досвід наукового 
підходу до суті авторитету знаходимо у творах Г. Геге-
ля, Ф. Ніцше, Ф. Енгельса, М. Вебера, Г.-Х. Гадамера, 
М. Шелера, Ю. Хабермаса. Досліджували проблему 
авторитетних форм соціальних відносин й українські 
вчені – Г. Сковорода, В. Антонович, М. Драгоманов, 
М. Грушевський, М. Хвильовий, В. Липинський, 
Д. Донцов, І. Лисяк-Рудницький та інші.

Складність і багатоплановість проблеми, її міждис-
циплінарний характер зумовили виокремлення низки 
напрямів у цій галузі, зокрема в політологічному, со-
ціологічному, етичному, соціально-психологічному 
аспектах. Останній репрезентований такими вчени-
ми, як Е. Фромм, Є. Ткачов, Б. Поршнєв, Ю. Неймер, 
М. Кушнарьов, К. Павлиця, Ю. Стьопкін, В. Андру-
щенко, І. Поротова [8], В. Богданов [3] та інші. 

Методичну цінність представляють праці педаго-
гів О.Захаренка, А. Макаренка [7], В. Сухомлинського, 
присвячені проблемі формування істинного батьків-
ського авторитету, який вони визначали як авторитет 
вимогливої любові. 

Отже, проблема авторитету означає її „одвічність”, 
просторово-часову сталість.

Робота виконана за планом НДР Харківсько-
го національного педагогічного університету імені 
Г.С.Сковороди.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у розкритті сутності автори-

тету батьків як вихователів, чинників, які впливають 
на його формування, визначенні прогностичних тен-
денцій розробки питання формування його в системі 
взаємодії школи, родини, громадських організацій.

Результати дослідження.
Як відомо, першими авторитетними наставниками 

дітей є їхні батьки. Тому й виховний процес має по-
чинатися з виховної роботи педагогічних колективів 
з батьками. У цьому процесі першочергове значен-
ня має робота з роз’яснення батькам та усвідомлен-
ня ними сутності й ролі авторитету матері та батька, 
природи і шляхів забезпечення прав дитини. Для су-
часних батьків вкрай важливим є розуміння того, яку 
роль відіграє в житті дитини особистий приклад бать-
ків: і в сімейно-родових стосунках, і в ставленні до їх-
ніх батьків, до історії народу, до рідної природи, мови, 
культури, надії і держави; до принципів і норм пове-
дінки, праці та організації побуту; зрештою – до про-
цесу особистого навчання й громадянсько-культурного 
зростання, бажання й уміння виховувати.

Визначення феномена „авторитет” знаходимо в 
багатьох джерелах. Одне з них фіксує С. Гончаренко 
в українському педагогічному словнику: „Авторитет 
учителя – загальновизнана учнями значущість досто-
їнств батьків й заснована на цьому сила його вихов-
ного впливу на дітей. До таких достоїнств належать 
висока духовність, культура, інтелігентність, еруди-
ція, високі моральні якості, виховна майстерність. 
Виховний авторитет батьків значною мірою залежить 
також від його становища в суспільстві, матеріально-
го і психо-емоційного стабільного стану спілкування 
у сім’ї” [2].

Авторитет батьків, як особливий вимір його 
морально-практичних вчинків, пов’язаний із власти-
востями, рисами самої особистості, її, зокрема, цін-
нісними орієнтаціями. Він окреслює той особливий, 
єдино можливий простір морально-практичних вчин-
ків індивіда, де останній, власне, і життєдіє – відпо-
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відально чи безвідповідально. У цьому плані слушне 
судження, на нашу думку, висловив В. Богданов: „По-
няття „авторитет” слугує ефективним методологіч-
ним інструментом аналізу і класифікації реальних і 
уявних авторитетів, розмежування авторитетності й 
авторитаризму, що уможливлює вибудовану ієрархію 
авторитетів, розкриття реальних механізмів створен-
ня й функціонування особистісних та суспільних ав-
торитетів” [3]. 

Варто пам’ятати, що авторитет – соціальне утво-
рення, яке базується на біосоціальній природі індиві-
да. За своєю субстанцією авторитет репрезентує певну 
систему соціальних відносин. „Авторитет – не просто 
відношення, а відношення відносин”, – підкреслює В. 
Богданов [3]. І не можна відкидати того факту, що для 
сучасного молодого покоління велике значення має 
соціальний статус батьків, міра реалізації матеріаль-
них потреб, спосіб життя тощо.

Зрозуміло, у виховному процесі людина – осно-
вний, домінуючий суб’єкт авторитету. Авторитет як 
соціальна якість і механізм соціальної взаємодії, як 
система „вплив – підпорядкування” у педагогічному 
процесі створює підґрунтя для морального самовиз-
начення, особистісного саморозвитку та самопрезен-
тації свідомості дитини, особливо – старшого підліт-
кового віку. До того ж авторитет батьків спонукає до 
пошуку особистісного потенціалу, що веде (і вестиме) 
молоду людину до оволодіння соціальним престижем, 
статусом та особистісним авторитетом [1].

Авторитет часто слугує критерієм визначен-
ня ступеня активності батьків в оволодінні новіт-
німи технологіями, їхню участь у громадському і 
суспільно-політичному житті [5; 10]. Авторитет бать-
ків розглядаємо як ознаку, як форму і результат соці-
альної взаємодії, як соціальний регулятор у системі 
«суспільство – родина – школа». Він є мотиватором 
і регулятором міжіндивідних відносин на усіх рівнях 
системи [6].

Необхідно підкреслити, що авторитет – важливий, 
однак недостатньо задіяний соціально-психологічний 
ресурс виховного впливу. Відродження високого сус-
пільного авторитету, статусу батьків як перших і го-
ловних вихователів є одним з пріоритетних завдань 
сучасної системи батьківської, родинної педагогіки.

Основою авторитету є, певна річ, довіра. А довіря-
ти молода людина може лише тому, хто щирий, толе-
рантний, тямущий, обізнаний, цікавий як особистість. 
Відомо чимало випадків, коли батьки, демонструючи 
високий рівень професіоналізму, соціального автори-
тету при цьому, на жаль, не мали авторитету як ви-
хователі. Впевнені, що це пов’язано насамперед з роз-
виненістю їхніх особистісних якостей, моральністю, 
манерою спілкування та способом мислення, здатніс-
тю прийняття рішень, умінням адекватно оцінювати 
виховуючи ситуацію тощо.

Феномен довіри розглядається з позицій філософії, 
соціальної психології. Педагогічний контекст мало-
вивчений. Здебільшого педагоги довіру визначають як 
настановлення, пов’язане з почуттями прив’язаності, 
очікуванням позитивної оцінки, усвідомленням міри 

ризику щодо поведінки іншої людини за умови рівно-
го соціального обміну (В. Зінченко, Р. Левицькі). Саме 
довіра як соціопсихічне утворення сприяє об’єднанню 
людей з системою цінностей, потребами, інтересами, 
суб’єктними бажаннями. Цікаво, що з педагогічних 
позицій довіра відбувається, коли дії, вчинки людини 
спрямовані одночасно на саму себе і на взаємодію з 
оточенням. Саме такий процес властивий спілкуванню 
в родині.

Довіра як основа формування авторитету батьків 
– вихователів у складі має когнітивний, емоційний і 
мотиваційний компоненти, кожен з них має етичне 
забарвлення, тобто виявляє міру переконаності у до-
бропорядності, доброчесності, вірності людини. Саме 
довіра, підкріплена моральними почуттями, стає духо-
вним регулятором людських відносин, отже може бути 
дійовим засобом виховних впливів батьків на дітей.

Спираючись на науково-педагогічні напрацювання 
і вимоги до проведення педагогічного спостереження, 
було проведено опитування 120 респондентів – осіб 
у віці від 35 до 55 років, одружені і виховують дітей 
(випадковий вибір номерів стаціонарних телефонів у 
місті Харкові, час 19.00 – 19.30, буденний день). 

Опитування підтвердило наукову тезу про те, що 
виникнення довіри до батьків як вихователів обумов-
лене єдністю або відмінністю ціннісних орієнтацій. 
На думку опитаних, рейтинг чинників, які формують 
авторитет будь-якої людини, і відповідно – батьків – 
це: позитивні цінності знання і компетентності особи 
(саме ці чинники визначають її авторитет у суспіль-
стві) – цю тезу підтримала переважна більшість рес-
пондентів – 67 %; раціональна цінність порядності – 
за цей чинник висловилося 63 % опитаних. Це, так 
би мовити, основні підвалини, на яких базується, на 
думку респондентів, авторитет людини. Наступними 
якостями названо цінності, які відносяться до харак-
теристики відносин та спілкування: доброзичливість, 
здатність ділитися успіхами в професійній діяльності 
та здатність бути довірливим у сімейних відносинах 
(29 %), особливі персональні здібності (впевненість, 
розрахунок) (21 %), комунікабельність (20 %), інтерес 
і повага до інших (19 %), спокійний характер і здат-
ність виявляти добру волю (12 %) тощо. 

Для визначення рівня авторитету батьків як вихо-
вателів значення має міра довіри до себе. Із застосу-
ванням елементів методики «Оцінка довіри до себе» 
Т. Скрипкіної під час опитування було поставлене 
завдання з’ясувати, якими якостями респонденти ха-
рактеризують себе [9]. Аналіз відповідей подано в та-
блиці 1.

Нам видається необхідним і корисним час від 
часу проводити і в навчальних закладах довготрива-
лі дослідження важливих якостей майбутніх батьків 
з метою їх завчасної корекції. А на практичних за-
няттях шкіл майбутніх батьків чи циклу предметів 
соціально-гуманітарного спрямування практикувати 
ділові ігри, психологічні тести-ситуації, які б підтвер-
джували значимість таких якостей, як, толерантність, 
самокритичність, принциповість, ініціативність, праг-
матичність тощо.
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Особливо цікавими видаються результати рейтин-
гування взірців для наслідування (рис.). Підтверди-
лося загальновідоме твердження, що найбільш неза-
перечним авторитетом для більшості людей є батьки. 
Не менш цікаво, що величезний вплив на формування 
особистості батьків як вихователів мають їхні учите-
лі. Останні місця в рейтинговому переліку дісталися 
політичним діячам і сусідам.

Аналіз одержаних відповідей дав можливість 
скласти також рейтинг якостей, що поціновуються 
батьками в авторитетних для них людях (таблиця 2).

На підставі вивчення результатів опитування 
з’ясовано, що багатьом батькам важко визначити свій 
авторитет як вихователів. Пропонуємо варіант питань 
для самоаналізу:

Що людям подобається в мені?• 
Хто є для мене авторитетом вихователя?• 
Що я знаю про своїх дітей з того, що вони не розпо-• 
відають про себе? 

Якими рисами особистості своїх дітей я можу пи-• 
шатися і чому?
Які практичні дії для виховання дітей розробив • 
(розробила) і запропонував (запропонувала) іншим 
членам родини останнім часом?
Що я вмію і чого можу навчити дітей?• 
Що я зробив (зробила) для того, щоб поділитися по-• 
зитивними результатами виховання з тими, хто по-
требує цього?
Які моменти у спілкуванні з дітьми для мене є • 
пам’ятними? Чому?
Які мої завдання щодо педагогічної самоосвіти?• 
 У чому і як визнають мене члени родини?• 
 Наскільки я наділений (наділена) почуттям міри?• 
 Чи вистачає мені гарного смаку?• 
 Чи доводилося мені в присутності дітей визнавати • 
свої помилки?
 Коли Ви відчували емоційний шок під час спілку-• 
вання з дитиною? Що було причиною? Який вихід 
знайшли чи так і не знайшли?

Таблиця 1
Якості, якими респонденти характеризують себе, %.

Ранг Якості %
1 Відповідальність 68
2 Порядність 52
3 Доброзичливість 50
4 Працьовитість 31
5 Справедливість 28
6 Почуття гумору 27
7 Обов’язковість 24
8 Єдність слова і діла 24
9 Скромність 21
10 Самокритичність 19
11 Комунікабельність 18
12 Совісливість 18
13 Тактовність 14
14 Хазяйновитість 12
15 Принциповість 12
16 Ініціативність 10
17 Розумність 7
18 Толерантність 6
19 Прагматичність 1

Рис. Постаті і категорії людей, які є авторитетом для вчителів, %
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Життєвий досвід, спілкування з учителями, бать-
ками свідчать, що авторитет батьків як перших і голо-
вних вихователів є віддзеркаленням його моральності, 
професіоналізму, громадянської позиції [6]. Актуаль-
ними і в наш час залишаються слова Р. Роллана: „Ав-
торитет не можна набути раз і назавжди. Авторитет 
досягається щоденно”.

Щодо резервів формування високого суспільного 
і особистісного авторитету батьків як вихователів, то 
до них можна віднести, зокрема, поширення методик 
формування самосвідомості і батьківської самопова-
ги, подолання комплексів (соціальних, психологічних 
та ін.), технологію вироблення уміння захищати свою 
гідність [8]. До резервів нарощування професіоналізму, 
який становитиме фундамент, основу авторитету, мож-
на віднести самоосвіту, належну інформаційну культу-
ру, участь у громадських інтелектуальних заходах, по-
літичному житті країни, оволодіння іноземною мовою, 
що дасть змогу бути ширше поінформованим тощо.

Батьки мають учитися протягом усього життя, 
формувати у своїх дітей розуміння необхідності само-
розвитку, самовдосконалення, неперервності освіти. 
Цього потребує наш час.

Висновки.
Проведене дослідження доводить, що нині част-

ка батьків не мають цілісного відчуття задоволеності 
власною виховною діяльністю, що призводить до вну-
трішньособистісного конфлікту. Для батьків основні 
чинники, які формують авторитет людини, криються в 
професіоналізмі та моральності. Старші за віком бать-
ки, окрім компетентності, більше цінують морально-
етичні якості, ніж успіхи в роботі, виняткові здібнос-
ті та комунікабельність. Життєвий успіх більшістю 
респондентів визначено у сімейному благополуччі та 
успішно обраній професії. Опитування підтвердило, 
що саме їхні батьки є найавторитетнішими людьми. 

Одержані результати стануть у нагоді при вирі-
шенні деяких проблем теоретичного і прикладного 

характеру, зокрема мажуть бути враховані під час 
визначення змісту педагогічної просвіти батьків, ор-
ганізації морального виховання учнівської молоді, 
психологічних тренінгів. Отримані результати будуть 
корисними при складанні тематики спецкурсів, про-
веденні дискусій, круглих столів, ділових ігор у на-
вчальних закладах; для самоосвіти та самовиховання.

Видається необхідним подальшої розробки означе-
ної проблеми, зокрема таких аспектів, як: формування 
методичних порадників та бібліографії з відповідної 
теми для батьків учнів учителями, соціальними пе-
дагогами, психологами; поширення у практику під-
несення соціального значення авторитету батьків як 
вихователів дитини; налагодження роботи центрів 
інформаційно-методичних послуг майбутнім і моло-
дим батькам.
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Таблиця 2
Чинники, що заважають піднесенню авторитету батьків як вихователів, %

Ранг Чинники %
1 Брак ділових зв’язків 33
2 Нездоровий соціально-психологічний клімат у сім'ї 27
3 Проблеми у спілкуванні між представниками різного покоління 23
4 Вади характеру 20
5 Слабке здоров’я 19
6 Низький рівень соціального авторитету 15
7 Несправедлива оцінка діяльності з боку родичів 15
8 Невиразні результати в роботі 14
9 Недостатня загальна компетентність, педагогічна освіченість 11
10 Недостатні здібності 9
11 Невдача дітей 8
12 Невдало обрана професія 6
13 Невміння (небажання) демонструвати свою увагу та повагу до інших людей 3
14 Особиста непривабливість 2




